
               

                       

Znak sprawy: OP-II.082.3.26.2021.JSl/MBi

Kraków, 7 lipca.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: 
,, Organizacja spotkań informacyjnych w roku 2021/2022 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-
0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”– sala i catering”.

I. Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 253 
ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 ze zm. ) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

Oferta złożona przez UpHOTEL Sp. z o .o, ul. Solna 4 kod 58-500 miejscowość Jelenia Gór, z 
ceną brutto: 34.046,40 zł 
Oferta uzyskała następującą ilość punktów w następujących kryteriach oceny ofert:

W kryterium cena ( waga 58 pkt) – oferta uzyskała 58 pkt. 
W kryterium ,, Dodatkowy produkt regionalny” ( waga 42 pkt)- oferta uzyskała 6 pkt. – Wykonawca 
zaoferował produkty posiadające cechy produktu regionalnego dla 3 obszarów Natura 2000”
Suma punktów: 64 pkt.

II. W postepowaniu odrzucono 2 oferty: 
Oferta nr 2: Ceramikarnia Pracownia Ceramiki i Porcelany Urszula Stachurska,
Oferta nr 3: Sun&More sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne: 
Obie oferty zostają odrzucone na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6) ustawy pzp.
Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: ,, nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z 
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”.
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w sekcji 9 Pkt. 1,2 określił, że: 
,, Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://rdos-
krakow.ezamawiajacy.pl i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub  podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy.”
Obie oferty złożono w postaci skanów oświadczeń. Złożone na platformie pliki formularzy oferty nie 
zostały podpisane, żadnym z wymaganych podpisów.
Oferty zostały sporządzone niezgodnie z wymaganiami technicznymi sporządzania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki
                   /podpis elektroniczny/
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